DECRET D’ALCALDIA

Per acord de Junta de Govern Local del dia 22 de març de 2022, es van
aprovar les bases i es va acordar obrir la convocatòria per a la creació d’una
plaça interina de vigilant local, les bases del qual es van publicar en la darrera
de les publicacions el 31 de març de 2022.
En data 21 d’abril de 2022 es va publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Puig-reig la llista provisional d’admesos i exclosos per prendre part en aquesta
selecció atorgant un termini de deu (10) dies hàbils, als aspirants exclosos per
esmenar les causes de la seva exclusió presentant-se una reclamació per
haver presentat la documentació i no estar a les llistes o acreditar el nivell de
català als aspirants no exempts.
Atès el que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i l'article
21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
DISPOSICIÓ
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos que han
presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l'esmentada
convocatòria, i que és la següent:

Número: 2022-0068 Data: 17/05/2022

Procediment: Procés selectiu de personal funcionari interí per cobrir una plaça de
vigilant local i creació d’una borsa de treball

DECRET

A. ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de
català requerit:
CIF

Nom

Registre d'Entrada Observacions

1

*****034V V.P.C.

2022-E-RE-318

2

*****092X I.R.R.

2022-E-RE-319

*****216X A.C.B.

2022-E-RE-320
2022-E-RE-356

Ha de realitzar prova de català

4

*****312J

2022-E-RC-550

Ha de realitzar prova de català

5

*****940N S.C.V.

2022-E-RE-332

6

*****965H C.J.M.C.

2022-E-RC-577

7

*****328A A.G.M.

2022-E-RE-348

8

*****839P J.M.C.

2022-E-RE-354

3

M.P.G.L.
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Expedient núm.: 691/2022

9

*****802N M.V.M.

2022-E-RC-595

10

*****052T

P.M.G.

2022-E-RE-358

11

*****366W A.T.M.

2022-E-RE-360

12

*****170T

A.L.C.

2022-E-RE-366

13

*****615R I.S.R.

2022-E-RE-369

14

*****867N J.L.R.P.

2022-E-RC-610

15

*****993B M.A.G.B.

2022-E-RE-376

Ha de realitzar prova de català

B. EXCLOSOS:

TERCER.- Fer pública la composició del tribunal:
President: Titular: José Juan Gómez Torres
Suplent: Ramon Grau Garcia
Vocals:
Institut de Seguretat Pública de Catalunya: Titular: Antonio Melero Coronel
Suplent: Pedro Parra Arredondo
Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya:
Titular: Jaume Hernández Mercader
Suplent: Ivan Garcia Arroyo
Escola d’administració pública de Catalunya: Titular: Climent Ballús Marí
Suplent: Janina Vilana Arisó
Secretaria: Titular: Dolors Obradors Badia (Secretaria de l’Ajuntament)
Suplent: Isabel Garcia Medialdea (funcionària de l’Ajuntament de Puig-reig)
QUART: Convocar als aspirants que han de fer la prova de català el següent dia i lloc:
Data: 20 de maig de 2022.
Hora: A les 11.30 hores
Lloc: Casal Cívic (Pl Sant Joan s/n pl. 2 – BERGA)
CINQUÈ: Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la seva constitució:
Data: 26 de maig de 2022.
Hora: A les 8 hores
Lloc: Ajuntament de Puig-reig (Pau Casals, 1)
SISÈ.- Convocar als aspirants que superin la prova de català i la resta d’aspirants:

DECRET

SEGON: Inadmetre la sol·licitud presentada per D.R.F (2022-E-RE-429) de cobertura
del lloc de treball de vigilant local per haver estat presentada extemporàniament.
Sense perjudici atorgar un termini de 10 dies hàbils i en cas que no es presentin
al·legacions quedarà inadmesa definitivament.
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Recordar als aspirants que per poder realitzar les proves físiques si no ho han presentat abans,
han de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 3 mesos abans de la
celebració de la prova, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques
necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió
automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

Número: 2022-0068 Data: 17/05/2022

Cap

Puig-reig, signat i datat electrònicament
La secretaria accidental
Dolors Obradors Badia

DECRET

L’Alcalde
Josep Maria Altarriba Roca
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Dispositiu 1, proposta resolució 2, 3, 4, 5 6 7 i 8. L’acte és de tràmit no posa fi a la via
administrativa i no procedeix la interposició de cap recurs.
Dispositiu 2 si esdevé resolució. L’acte és una resolució que posa fi a la via administrativa,
contra el que es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’1 mes.
Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del
contenciós administratiu de Barcelona en el termini de 2 mesos.

Número: 2022-0068 Data: 17/05/2022

Data: 26 de maig de 2022.
Hora: A les 9 hores
Lloc: Biblioteca municipal (Avinguda 1 d’octubre)
Totes les proves del procés selectiu es realitzaran el mateix dia a
excepció dels tests psicotècnics
El tribunal comptarà per la realització de les proves físiques amb l’assessorament de
Mireia Subirana Chaves.
SETÈ.- En relació al tribunal i el seu assessors que intervinguin en el procés selectiu
es podrà exercir l’abstenció i recusació prevista als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic en els casos previstos.
VUITÉ. Comunicar als aspirants que una vegada el Tribunal tingui les puntuacions les
publicarà a la pàgina web municipal, www.puig-reig.cat

